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Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως και
∆ιοξειδίου του Άνθρακα

1.

ΠΕΤΕΠ

04-05-06-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ περιγράφει τα πλέον γνωστά και διαδεδοµένα µέσα ενεργητικής
πυροπροστασίας που είναι οι φορητοί πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως & ∆ιοξειδίου του Άνθρακα
(CO2).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Γενικά
Σε κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα παρακάτω, σε πινακίδα ή
τυπωµένα πάνω στο σώµα του:
•

Υλικό

•

Ποσότητα

•

Κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλος: Α (γενικά στερεά υλικά), Β (υγρά
καύσιµα), C (αέρια καύσιµα), Ε (ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις υπό τάση)

•

Οδηγίες λειτουργίας και αναγοµώσεως στα Ελληνικά

•

Κατασβεστική ικανότητα

•

Λοιπά στοιχεία, όπως κατασκευαστής, έτος κατασκευής κ.λπ.

Κάθε φιάλη θα είναι ερυθρού χρώµατος.
Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως
Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα περιέχουν σαν κατασβεστικό µέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα
υψηλής κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, µη διαβρωτικά για στοιχεία µηχανών
και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Ως προωθητικό µέσο χρησιµοποιείται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε αέρια κατάσταση εντός
χαλύβδινου φιαλιδίου, που θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΝΗS (20/72).
Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση µικρών πυρκαγιών A, B, C, E.
Kάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο που θα είναι κατασκευασµένο
από χαλυβδοελάσµατα, χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, µε χειρολαβή για την µεταφορά και
µε βαλβίδα τύπου σκανδάλης.
Στο επάνω µέρος ο πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια στο κλείστρο µε βαλβίδα εκτόνωσης
υπερπίεσης, µανόµετρο και στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση.
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πίεση λειτουργίας στους 20οC
ΠΕΤΕΠ:04-05-06-01

10 bar
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∆ραστικό µήκος εκτόξευσης

5m – 6m

Φορητοί Πυροσβεστήρες ∆ιοξειδίου του Άνθρακα (CΟ2)
Περιέχουν σαν κατασβεστικό υλικό υγρό ∆ιοξείδιο του Άνθρακα CΟ2.
Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση µικρών πυρκαγιών, κατηγορίας B, C, E
και σε χώρους που δεν πρέπει να παραµείνουν κατάλοιπα µετά την κατάσβεση.
Ενεργοποιείται µε το απλό σφίξιµο του µοχλού ενεργοποίησης που φέρει η κεφαλή του
πυροσβεστήρα.
Οι φορητοί πυροσβεστήρες CΟ2 θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (NHS 311972) κατά τρόπο τέτοιον ώστε να γίνεται εύκολα η αποσυναρµολόγηση και η αναγόµωσή τους.
Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής.
Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν εύκαµπτο σωλήνα που θα καταλήγει σε χοάνη εκτόξευσης του
κατασβεστικού µέσου.
Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση λειτουργίας 250 atm και πίεση θραύσης 750
atm).
Η χοάνη θα είναι πεπλατυσµένη και θα κατασκευάζεται από δυσθερµαγωγό και δυσηλεκτραγωγό
υλικό.
Το κλείστρο θα είναι πιεστικό για τους πυροσβεστήρες µικρής περιεκτικότητας.
Η χειρολαβή µε το µοχλό ενεργοποίησης θα επιτρέπουν την ελεγχόµενη εκτόξευση του CO2.
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστηριστικά:
Πίεση λειτουργίας στους 20οC

56 bar

∆ραστικό µήκος εκτόξευσης

2,1 m

Χρόνος συνεχούς εκτόξευσης

21 s

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι αποδεκτοί για εγκατάσταση Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως και ∆ιοξειδίου του Άνθρακα
προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη
κατά ISO 9000: 2000 από φορέα της EQNET.
Οι πυροσβεστήρες θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων που αναφέρονται παρακάτω:
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EN 3-3:1994-06

Portable fire extinguishers; construction, resistance to pressure,
mechanical tests -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Κατασκευή, αντοχή
στην πίεση, µηχανικές δοκιµές.

EN 3-6

Portable Fire Extinguishers - Part 6: Provisions for the Attestation
of Conformity of Portable Fire Extinguishers in Accordance with EN
3 Part 1 to Part 5 -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 6: Μέτρα για
την επιβεβαίωση συµµόρφωσης των φορητών πυροσβεστήρων
σύµφωνα µε το ΕΝ 3 µέρος 1 έως το µέρος 5.

ΕΛΟΤ 953 (1990):

Φορητοί Πυροσβεστήρες - ∆ιοξείδιο του Άνθρακα.

ΕΛΟΤ 1279 (1993):

Πυροπροστασία – Μέσα πυρόσβεσης – Σκόνες.

EN 615

Fire Protection - Fire Extinguishing Media - Specifications for
Powders (Other Than Class D Powders) Includes Amendment A1:
ΠΕΤΕΠ:04-05-06-01

2001 -- Πυροπροστασία. Μέσα πυρόσβεσης. Προδιαγραφές
κόνεων (εκτός εκείνων της κατηγορίας κόνεων D)
EN 1866

Mobile Fire Extinguishers -- Φορητοί πυροσβεστήρες

Γενικά, η κατασκευή και η σήµανση αυτών θα είναι σύµφωνες προς το "Εθνικό Ελληνικό Πρότυπο"
(NHS 10-1971) και προς το Σχέδιο Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής υπ' αρ. 135/1970.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Οι Φορητοί Πυροσβεστήρες θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά προσοχής,
για την αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση τον τραυµατισµό τους ή την
αδυναµία στήριξής τους στα οικοδοµικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευµένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων
προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική δραστηριότητα, που θα προκαλούσε οµοίως κακώσεις
στα ως άνω υλικά. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας
και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.
Η παραλαβή των πυροσβεστήρων θα γίνει εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή
πληρούν τους όρους του εδαφίου 4, άρθρο 7 των ελληνικών προτύπων NHS.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Η τοποθέτηση των Φορητών Πυροσβεστήρων θα γίνει µετά το τέλος όλων των οικοδοµικών και
λοιπών εργασιών, έτσι ώστε να µην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά τους και να µην υποστούν
κακώσεις.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται η επίτοιχη στήριξη των Πυροσβεστήρων, θα ακολουθούνται οι
οδηγίες του Κατασκευαστή για την τοποθέτηση των στηριγµάτων.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής των Φορητών Πυροσβεστήρων.

•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών ποιότητας, βεβαιώσεων κατασκευαστή
κ.λπ.).

•

Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ελαττωµατικά ή φθαρµένα ή διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη των
Πυροσβεστήρων.

ΠΕΤΕΠ:04-05-06-01
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4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Οι θέσεις των Φορητών Πυροσβεστήρων θα ελέγχονται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης
µελέτης της ενεργητικής πυροπροστασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα
µε αυτά.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•

Φορτοεκφορτώσεις υλικών

•

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (δράπανα κ.λπ.).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεµάχιο (τεµ).

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Φορητοί Πυροσβεστήρες θα επιµετρώνται µετά την τοποθέτησή τους.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι Φορητοί Πυροσβεστήρες, ως Περαιωµένη Εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνουν:
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•

Την αγορά των υλικών.

•

Την µεταφορά και την ασφάλεια µεταφοράς.

ΠΕΤΕΠ:04-05-06-01

•

Την εκφόρτωση και ασφάλιση των υλικών επί τόπου του Έργου, στην θέση απόθεσης και
µέχρι την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση της ολοκληρωµένης εγκατάστασης.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, όπως στηρίγµατα ανάρτησης κ.λπ. σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηρωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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